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1942.
Január 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 

január havi átalányukat megfizetni.
Január 22-én (csütörtök) diéluián 1 órakor elöljárósági

ülés.
Január 25_ig befizetendő a személyzet illetményeiből 

levont kereseti-, külön-, rokikantellátási. és hadfelszerelési 
adó.

Január 27-én (kedden) d. u. 1 órakor adóközösségi köz
gyűlés. I í-l ! ! - i

Január 31.ig felmondható a rögzített kereseti,, jövedé
kim. és vagyonadó

Január 31. ig kell a zeneszerzői dijak első félévi részle
tét megfizetni.

Január 31-ig be kell jelenteni az érMmiiségi munkakör
ben foglalkoztatott alkalmazottak személyében és munkakö
rében. 1941. december 31-ig beállott változásokat az Értél, 
miségi Munkanélküliség Kormánybiztosához.

Február 5-ig megfizetendő az 1942. évi I, negyedére 
(február) esedékes üzlet bér első részlete.
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Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása,
A  kávéatpari maaterviaaga anyaga. Kapható az Ipar. 

testület Irodájában.

Február 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi
m. kir. Pénzügy igazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok, 
akinek 1939. évi október 8-án készletük volt és ez egész
ben, vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem 
rótták le.

Február 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládégyurma 1942, január 31-Dci készletét.

Február 5-ig a Szakmai Családpénztárhoz be kell kül
deni a „Havi bejelentési jegyzék”_et.

Február 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Február 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi
zetni január havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

Február 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik nem 
tagjiai az adófcözösségnek. _ ,

Február 15-ig kell beadni a balesetbiztosítási járulék
kivetés céljára szolgáló vallomásokat.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási engedélyek 
iránti kérvényeid. I

Február 28-ig be kell nyújtani a kereseti, jövedelmi éa 
vagyonadó vallomásokat.

Megjelent
a M AGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

1941. évi kötete.
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Meghivő.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének eléljáró- 

séga faivá évi január hó 22-én (csütörtökön) 
délután 1 érakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
tért, melyre a* elöljáróság t. tagjeit meghívja.

Budapest, 1242. január 15.
Dr. Havas Hánder s. k. Kövessy G é ia js . k
üS 8L. főjegyző elnok
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M e g h ívó .
A  Budapesti Kávésok Adóközösisége f. é. január 27-én 

('kedden-) délután 1 órakor a Testület tanácstermében
közgyűlést

tart, amelyre az adóközösség tagjait t, meghívja,
Budapest, 1942. január 15.

Dr, Havas Nándor s, k. Szabó Sámuel s, k,
főtitkár. alelnöki.

A vilié mások éjjeli közlehe- 
désiaek javítása

Ipartestületünk —  a forgalmi korlátozások folytán —• 
azzal az előterjesztéssel! fordult a székesfőváros polgármeste
réhez hogy lehetőleg az éjjeli villamosjáratokat bővítsék ki.

Erre az előterjesztésre mulit év december 17-én kelt 54.221 
—1941. V, ü, o. sz, a. a székesfőváros polgármestere a kö
vetkezőket közölte:

A  Budapesti Kávésok Ipartestülteta a hozzám intézett 
beadványában rámutatott arra, hogy a villamosjáratok este 
.10- órára mindjobban ritkulnék ás fokozatosan éjfélig csaknem 
'megszűnnek. Ez időpont után csak az úgynevezett utolsó já
ratok közlekednek, amelyek a rájukváró közönséget alig tud* 
jálc elszállítani. Ennek következtében', valamint, azért is, mert 
a géperejű bérkocsik használatát a kormányhatóság' időköz
ben korlátozta, a vendéglátó ipart jelentékenyen sújtja az a 
körülmény, hogy az 1, illetőleg 3 órai záróra alkalmával a 
közönség és az alkalmazottak nem tudnak közlekedési eszköz 
igénybevételével otthonukba eljutni. Kérte ezért az Ipairtestü- 
kit, hogy a Beszfcárt éjjeili villamos,]árat cifrát rendszeresítsen, 
illetőleg a meglévő járatokat sűrítse.

A  badványra vonatkozóan megállapítom a következőket: 
A Baszkért a közúti villamosforgalmat a késő esti órákban 
tűiméKizetszerüon ritkítja, mert ezekben az órákban az utas-

Salgó gő zm o só gyár
és fahérnemUkölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyított vízben
V I, VörösMorty ucc« 54. — Pontos kiszolgálás |
Ölesé Arak Telefon: 116-285

szám is kevesebb, A  villamosjáratok azonban éjfélkor nem 
szűnnek meg. ment hiszen 24 és 1 óra között még 35 viszony
latban tart fenn a Baszkért rendszereis forgalmat, 1 és 2 
óra között pedig a 7 legfontcsabb viszonylaton még mindig 
van menetrendszerű forgalom. Az éjjeli 1 óra utáni időben 
tehát a szórakozóközönség és a vendógiátóipari alkalmazottak 
a villamosokon éppenugy eljutnak otthonukba, mint eddig.

A  közhasználatú gépjármű bérkocsik forgalmának kor 
látó zása az éjjeil 3 órakor záró mulatókat látogató közönség 
közlekedését sem a rendszeres járatok üzemidejének meghosz- 
ezabbitásával sem pedig rendkívüli járatok beiktatásával biz. 
toísitani nem lehet. A  2-től fé l 5-ig terjedő üzemszünetre 
ugyanis forgalombiztonsági szempontból szükség van a nap
közben amúgy is rendkívüli mértékben igénybevett villamos
vasúti berendezések és felszerelések javítása érdekében. A 
későn záró mulatók alkalmazottait pedig a taxi korlátozás 
nyilvánvalóan nem hátráltatja, mert ők eddig sem autótaxival 
mentek a munkahicílyükről otthonukba.

Egyébként a Beszkárt az éjjeili közlekedést külön felhí
vás alapján állandóan figyelemmel kíséri és a kocsiezámot — 
amint az az utóbbi időben is történt —  a szükséghez képest 
emeli és a forgalmat az éjszakai órákban javítja.

Erről a polgármesteri V  ügyosztályt, a Beszkávtot és a 
Budapesti Kávésok Ipartestületét (V III. József krt, 38. sz.) 
értesítem.

Megszűnt az Árkermánybiztosság
Az árszabályozás ás árellenőrzés a közellátási 

miniszter hatásköribe került
A Budapesti Közlöny 1941. évi decembep.’ hó 31-iki 294. 

számában jelent meg a m, ikir. minisztérium 928(>—1941, M, 
E, sz. rendelete a közellátásügyi igazgatós tárgyában.

A rendelet értelmében 1942 január l.tő l kezdvei a köz
ellátási miniszter hatáskörébe tartozik az áralakulásnak, az 
ipari és más hasonló munka és szolgáltatás dijának ellenőr
zése és az ellen őrzéssel kapcsolatos intézkedéseik megtétele, 
kivéve a munkabérek és az elektromos áram fogyasztói árá
nak megállapítása.

Az árellenó'rzés országos kormánybiztosának működése
megszűnik és ebben a hatáskörben a jövőben a közellátási mi. 
niszter íz  érdekeltekkel egyetértésben jár el. A  jövőben te 
hát a közellátási miniszter 'ellenőrzi az áralakulást, az ár
megállapításnál azonban mindenkor az érdekelt miniszterek
kel együttesen határoz.

Az áréi len őrzés országos kormánybiztosa mellé rendelt 
hivatal a jövőben az „Árhívatal”  néven működik tovább.

Ennek folytán az Árellenőrzés Országos Kormánybizto
sához intézett beadványokat a jövőben a m. kiír közellátás, 
ügyi minisztérium Árbivatalához kell intézni A  hivatal 
ugyanott és azonos keretek között folytatja működését, mint 
az Ádkiormánybistos'ság,

A magyar italmérés gyakorlata a jőve- 
délei törvény megalkntésáig (1367-1881)

Akit a magyar vendéglátóipar kereken hat évszázados 
története érdekel nagy élvezettel fogja forgatni dr. Mazsáry 
Béla szakíró —  és testületünk tanonciskolája tanárának ezt a 
fenti cimü 44® oldalas könyvét. Kezdve Mátyás Király tör
vényétől, egész a legutóbbi időikig, az összes statútumokat, 
megyéid és városoknak az italmérés gyakorlására és közigaz .

Bllllárdisztalok e la d á s a !  I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
A lp a k k a ,  ü v e g  és p o r c e l l é a é r n  e m 

b l é m á v a l  lg  legolcsóbb™

Frled Zsigmondi és Fia
VI., Király u. 44- Tel. 224-804. Kölcsönzés.
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 
_________ konzervek_________
gatási szabályozására vonatkozó szabályait tartalmazza ez 
a nagy munka. Belepillantunk nemcsak egy gazdasági ág 
szabályozásának történetébe, dia a magyar kulturhistoria és 
iparfejlődés érdekes fejezetét is láthatjuk belőle

Örömmel látjuk, hogy az utóbbi évek során á vendéglátó- 
ipar irodalma nemcsak szoros értelemben vett szakkönyv ék
kel, de általános értékű tudományos müvekkel i® gyarapszik 

A  könyvet a Budapesti Szállodások ép Vendéglősök Ipar-' 
testületé adta ki, ahhoz Ballai Károly vezető jegyző irt álta
lános áttekintést nyújtó előszót

Megrendeléseket testületünk irodája is átvesz.

Ipari ügyek
A  kenyér és tésztaváltójegyek forgalombahozatala.

Folyó évi január 15-veil kerülnek a forgalomba a kenyér 
és finomliszt (tésztaváltó) jogyiílk. Az ezek forgalombahoza- 
talára, kezelésére, elszámolásiára vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazó 1. sz. körlevelet ipa/rtestületünk elnöksége minden 
testületi tagnak megküldötte.
Az árrendezés ügye.

A z árrendezésre vonatkozó rendelet még kidolgozás alatt 
áll, információink szerint e napokban jelenik meg. Ismételten 
közöljük,• hogy a rendelet megjelenése napján délután. 1 óra- 
kör taggyűlést tartunk, amelyen amua)k intézkedéseit, végre
hajtásét ismertetjük.
A  legújabban engedélyezett 15 százalékos (összesen 30%-os) 
béremelést tartalmazó munkabértáblázatok elkészültek és a 
testület irodájában a hivatalos órák alatt megszerezhetők 
áruk db-ként 1 pengő.
Olcsó népruházati akció.

A  m, kir, közellátási miniszter ur 1941. évi 603.301— 
1941. sz, és ennek végrehajtása tárgyában kiadott 600.285—• 
1941. sz. rendeletéi szerint az ipari munkásságnak, valamint 
a kisfizetésű polgárságnak olcsó ruházati árukat bocsát ren
delkezésre. A  munkaadók az alkalmazásukban álló munkáso
kat és kisfizetésű tisztviselőket tájékoztassák erről. Akik 
ilyen olcsó népruházási cikkekéit igényelnek, „Ruházati 
anyag igény bejlentési" nyomtatványt kérhetnek az 
anyag igénybejelentési”  nyomtatványt kérhetnek az ipartes
tületi öl, A  népruházati akcióban elsősorban a sokgyermekes 
200 pengőn alóili jövedelműek igényeit kőül kiegélégiteni. Az 
akcióra vanatkozó további felvilágosítást az ipartestület iro
dája ad.

Zenészek is  énekesek közvetítésének eltiltása
ügyében a székesfőváros polgármestere múlt, év december hó 
27-én 512.9555— 1941, XV, szám alatt közölte az alábbi mi
niszteri rendeletét;
M. kiír Kereskedelem és Közlekedésügyi Miniszter,
16(6.978— I—b, 1941. sz.

Tárgy; A  vendéglőkben, kávéházakban, korcsmákban, 
tánctermekben, cirkuszokban, grillekben, bárokban és hasonló 
szórakozóhelyeken szereplő zenészek és énekesek közrveitifcése, 

Budapest, Székesfőváros Polgármesterének,
Budapest

TV. Központi Városháza, 
A  feptirt tárgyban 93061—1941. K, K. M, szám alatt 

kiadott rendeletem folyó évi december 17-éni batálybalépett. 
Abból a célból, hogy a rendeletben foglalt tiltó rendelkezé
sek végrehajtása biztosítható legyen', szükségesnek tartom, 
hogy a budapesti szállodások és vendéglősök ipartestülete, to
vábbá a budapesti kávésok ipartestülete külön is figyelmez-

Tojás eb‘kf mi «Íu5 Dobé Sí*
IX, Ráday ucca 35. Telefon: 187-420..
F iék : Gömbös Gyula ut 15' Telefon: 351*859.

tneipp, a  jóson éietaaJí, az énátérő
és egéssségas táplálkozásnak egyik 
n a g y  előharcosa volt. ő  a d ta  nekünk 
a kiváló és egészséges népkávót. a 
Kneipp malátákért-t. Minden  egyes cso
m a g  irán ta való nagyrabecsülésből. 
a z  ő  képm ását és aláírását viseli.

tesse azokat a tagjait, akik üzemükben zenészek, illetőleg 
énekeseket foglalkoztatnak, hogy keresetszerü foglalkozást 
közvetítő ügynökök közvetítését somminő formában sem sza
bad elfogadniuk Ennek a tiltó rendelkezésnek áthágása nem
csak a rendeletben megállapított büntetés alá esik, hanem 
ezen felül a kihágás ismételt elkövetése esetében az iparen
gedély elvonására is alapul szolgál, mert a tilalom áthágását 
olyan cselekménynek kell minősíteni, amely az illető iparos 
szakmai megbízhatóságát kétségessé teszi. A  szakmai tisz
tesség és jóhirnév ellen is súlyosan vét az az iparo3, aki az 
említett tiltó rendelkezést kijlátsza.

Felhívom Méltóságodat, hogy a 93.961— 1941. számú ren
delet egy egy példányának megküldésével a nevezett két ipar. 
testület elnökségét a fentieknek megfelelő sürgős eljárásra 
utasítsa. . j

Budapest, 1941. évi december hó 18-án,
A  miniszter rendeletéből; dr, Dobrovics .s, k, min tan.

ESPRESSO 
KÁVÉ GÉPEK
SIMON KAROLY BUDAPEST, VI, CSENGERY-U. 82 

TELEFON: 127-913.
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DLd'zt patackfau&k
Január 11*lg ba kall jelenteni az értel- 

miságl alkalmazottakat
A  fennálló törvényes rendelkezések értelmiében minden 

munkaadó köteles az értelmiségi munkakörben foglalkozta
tott alkalmazottak személyében, munkakörében és illetményé
ben beállott változásokat június 1 -löt december 3'1-ig terjedő 
télévre vonatkozóan 1942. január 81, napjáig az értelmiségi 
munkanélküliség kormánybiztosánál (V,, Klotild-u. 10.) be
jt kelteni

A  nyomtatványt a kerületi elöljáróságtól lehet besze. 
lezni.

Ha változás az illető félévben nem volt, ezt is be kell 
jelenteni az előbb említett nyomtatványon.

A  kimutatást betűrendben foglalva, elkülönítve —  ha ezt 
az alkamazottak száma indokolttá teszi —  külön iveken kell 
elkészíteni egyfelől az illető félév alatt a szolgálatból kilé
pette1. másfelől az újonnan alkalmazottak és végül1 azi olyan 
fogla’koztatott ak tekintetében akié a számadási félév alatt 
értelmiségi munkakörből egyéb munkakörbe, vagy egyéb 
munkakörből értelmiségi mnukakörbe léptek.

Bejelentési kötelezettség alá esik egyéni cégnél vagy 
betéti társaságnál a vállalat ügyeiben- működést kifejtő az a 
csiendi istárs vagy külön tag i-s, akiknek nincs iparengede yo. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek az értelmiségi mun. 
kökörben foglalkoztatott tanulók, tanoncok, gyakornokok és 
javadalmazásban nem részesülő alkalmazottaik is.

Megjegyezzük, hogy az értelmiségi kormánybiztos dón* 
tése szerint a kávéházakban foglalkoztatott játékvezetők 
(szalóh-vezetők! szintén értelmiségi alkalmazottak. Ezeket 

mint „üzletszerzőket” külön csoportban kell bejelenteni.

Tilos a* alkalmazónak aránysz*mát ■ 
zsidók Javára magváltoztatni

Több oldalról felmerült kérdésre ez utón i® közöljük, 
hogy az 1930. évi IV. te., az u. n. zsidótörvény értelmében 
es-aik a meghatározott keretben, illetve százalékig vehető fel 
zsidó alkalmazott Akinek 1933. március 1-ig zsidó alkalma, 
zottia néni volt jelenleg zsidó alkalmazottat nem vehet fel, 
jtitután a t:'• -\ vr - 17 {á-ának (1. bekezdése értelmében n zsidó

Bllllárd*
dákók, gólyák, bőrék, kizárólag saját készít
mény és ezek szakszerű javítása: EHRL1CH 
JÓZSEF müesztergályes- Zombor, Kosuth L. u,
11. Alapítva 1855. Aranyéremmel kitüntetve. 

TEGYEN PRÓBÁT SAJÁT ÉRDEKÉBEN.

Csak
valódi G E S S L E R  I L T V I T E R T

tartson
Rendelés: Telefon 220*694

alkalmazottak számának és illetményeinek az összes ailllcalma- 
zot.t-ak számához és illetményeinek összegéhez viszonyított 
az 1938. évi március hó 1. napján fennállott arányszámot a 
zsidó alkalmazottaik javára megváltoztatni nem szabad.

H Í R E K
Elölj árősági ülés.

A  Budapesti Kávésok Ipar-testületének elöljárósága f. á. 
január 22-én csütörtökön délután tartja ez évben első elől 

járósági ülését. Kérjük az edőljársóág tagjait és a számvizs
gálókat, hogy az ülésen lehetőleg teljes számban vegyenek 
részt,
Adóközösségi közgyűlés.

A  kávésok ipartestületének forgalmi és vigalmi adókö 
zÖF-ségei f, é. január 27-én tartják alakuló közgyűlését. Kér
jük ;1z adóközösségek tagjait, hogy a közgyűlésen jelenjenek 
meg.
Mészáros Győző' lemondása az adóközösség elnökségéről.

őszinte sajnálattal közöljük, hogy Mészáros Győző, ipar- 
testületünk diszelnPke egészségi állapotára való tekintettel 
az adóközösség elnökségéről lemondott. Mészáros Győző az 
adóközösség megszervezése óta állott annak élén és nagy 
energiával és szorgalommal vezette azt kartársaink és ina. 
runk érdekében. Abban a reményben, hogy Mészáros Győző 
mielőbb jó egészségben fog ismét részitvenni iparunk munkás
ságában, az adók'Ö7>'.ség hálás köszönetét fejezzük ki és 
gyors gyógyulást kívánunk
Gál Arnold,
a Seemann kávéház tulajdonosa, üzletét átadta, az iparűzés, 
tői visszavonult és ipartestületünkben viselt tisztségeiről le
mondott, Gál Amold lemondásával, iparunk nastorát vészit, 
jük el, aki közel fél évszázadon át működött és vett részt az 
ipari közéletben. Sok éven át volt az ipartestület alelnöke. a 
székház hűséges sáfárja. Amikor sók évi munkája után visz- 
szavcniul nyugodalmas pihenést és jóegészséget kivárnunk neki

Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicumja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM, üvegből, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likőrgyár 
kizárólagos védiegyzett tulajdonát képezi és e néven csakis 
'alódi áru hozható forgalomba. Ha a vendég Unicumot kér: 
adjatok neki valódi Unicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zwack üvegből, se más üvegből.

k p A f f A l f  kávéházi, szállodai 
w 9 a  V P K  és vendéglői, minden- 

nemű fehérnemüek, flanelllakarók ll|J vállSZlékblD 
Petyin Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7 szám-

D R A B E K  F E R E N C
oki* gépészmérnök gépgyára

Budapest, Vili, Bókay János ucca 8 -1 0 . szám.
S i á I I I l : Hiitögéposztály telefon: 13 8 -8 8 1.
Linde hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye

ket. vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése
ket, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb-

Gechter és KUhne habverő, cukrász- és csekoládéipari gépeket
Sebastian Wanz elektromos automatikus cukrász- és péksütő' 

kemencéket,
Beher dagasztógépeket.
Torro automatikus edénymoságatógépeket stb. stb.

Kérjen díjmentes árajánlatotI önműködő edénymosogató
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Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., Józsel krt. 38. 

közleménye:
Felhívjuk igen tisztelt veyőinlk figyelmét, hogy a kávé

pótló atepany agának, a rozs, cukorrépa stb..nek megszerzése 
a legnagyobb nehézségekkel jár. Miután a kávélklészletelk 
folytonos csökkidnése a kávépótlók fokozatosan emelkedő 
haazmláfltetfát vonja maga után1, felhívjuk igen t. vevőinket, 
hogy kávépótló készletüket tartalékolják és folyó szükségle
tüket. hetenként szerezzék be, nueirt e cikkben az utánpótlás 
rövidesem nagy nehézségekbe ütközik.

A  Kávésok Áruforgalmi rt, jelenleg mérsékelt mennyi
ségű, közismerten kitünően bevált kávépótlót tart és abból 
fogyasztóinak egy bizonyos mennyiséget változatlan minő
ségben készséggel bocsát rendelkezésre^______________________

Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K ro n em er D dvid  márványipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai u, 39, (Hungária körút sarok 

Telefon: 137-869

Asztalok, székek, biliárdok
és kellékek, alpakka-táloék, teáskannák, evő
eszközök, kertibutorok Borkimérők, boiki- 
mérSesztalok Uj éa k a n n á it állapotban.

H E X N E R  özletberandozásl vállalat 
Budapest, V I., K irá lyu tca  23. ssám

Ifi. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Üveg és p o rce llán

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi ét cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Síp utca 4.
Telefon: 223-891.

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. V II., KAROLY KÖ R ÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u m : borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, pnrafadugók, címkék stb. 

Telefon : 423-329, 423-363.

ís -tu U á z y , peo&Q&U
l/ezécUépi/iseUt: Bpesi, IX, ti

l e U lv t :  783-289

Vörösréz és vasedény ónosások  
Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrök, átalakítás és 

javítások

G l o b l t f  l i t v á n  
Réz és fémmüves üzeme

Telefon: 330-744.

Hattyú gözmosé
száraz vegytlsztNás ás fastés

Budapest Vll., Klauzál utca 8- Telefon 423-750
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve 1 Legkíméletesebb mosási rendszer.

Csakisa»Y4 •i %’•

-a

( | j mIIm a
1 K Á R T Y Á T !

Uj Wefen: 424—117.

Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDRE.
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szdlárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kaainczy-utea 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

J Ö R G  L A J O S
délvidéki tejgazdasági vállalatának

a régi, kiváló minőségű Sajt, vaj, ÉS tejpor timékai 
Ismét kaphatók, budapesti agyadérusltó Jénái : 
KÖZPONTI VASARCSARNOK, 189-170. SZÁMÚ FÜLKE
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A kévésipar beszerzési f o r r á s a i  s

Hattyú Gőzmosó
ésfekérnemüköl* 
Cüinzö valia.at
Az ország icgna 
gyobb gőzmosó 
üzeme

VII., Ki&uzil utca 8.

423 750

Henneíeld Rt.
Jégszekrények, f otomatikus 
elektromos hűtőkészülékek 

é s  fagylaltgtpek

Budapest,

VI, ő  utca 6. szám.

Kávésok Art* 
forgalmi Rt.

Vili., József karút 38.

SZENT , 
I ST Vl i
CSRLRDI

130— 277

1V* Htaws 
aárt fefcnkekbea

jUbéwytR Pajgkl l

Várisi
iroda

141— 989

Mócznik L
édes francia mustár.— 
lilanféia savanyú kenzervek.

B u d a p e s t ,  V i l i . ,  
A l f ö l d i  u ,  1 0 .

130-886

Steiner
k á v é h á z i  s ü t e m é n y

keksz — ostya

SUteménz : 
185-263

keksz: 
141— 985

Vendéglősök Be
szerző Csoportja Rt.

IV., Vámház körút 8.

1 8 3 -3 8 0  

3 8 4 -5 1 5  

384— 516

Forduljon a
Magyar Telefon 

Automata
| Részvénytársasághoz

Budapest, V., Tükör utce 3.

Ha nyilvános pénzbedobós telefon
állomást akar felszereltetni,

Nincs k ic k á za t! Nincs költség! 
Nincs vitája senkivel! Csak haszna 

v a n !

110— 050

Telefon: 426—117,
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